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Com o crescimento veloz da população que pratica exercícios físicos surgiu a consciência sobre a 
importância da nutrição adequada na manutenção da saúde e melhora do desempenho físico. 
Dentre as estratégias para potencializar o desempenho durante o exercício resistido, destaca-se a 
nutrição pré e pós treino, porém erros adotados no consumo alimentar e a impaciência em 
esperar os resultados com a pratica dos exercícios físico associado a alimentação, faz com que 
muitos indivíduos busquem outros meios para alcançar os resultados esperados, como o uso 
impróprio de suplementos nutricionais. Diante disto, viu-se a necessidade de contribuir com o 
diagnóstico da situação do uso de suplementação nutricional entre os praticantes de atividade 
física, bem como os erros adotados nas refeições pré e pós treino, de forma que medidas de 
intervenção locais sejam adotadas e tais resultados, posteriormente possam ser usados em 
comparativo na caracterização do perfil alimentar deste grupo em outras regiões.  Este estudo 
teve como objetivo avaliar o uso de suplementos nutricionais e o consumo alimentar pré e pós- 
treino de praticantes de atividade física.  A população de estudo foi composta por frequentadores 
de uma academia no interior do estado de São Paulo. Para coleta dos dados, foi aplicado um 
questionário contendo 12 questões específicas elaboradas pelo autor desta pesquisa e após a 
coleta dos dados, todas as informações foram processadas de forma quantitativa e 
qualitativamente. Os dados foram colhidos somente após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, protocolo 2668. Os praticantes de 
atividade física, em sua maioria, fazem as refeições pré e pós-treino qualitativamente bem, com 
consumo de carboidrato e proteína, e embora a suplementação nutricional foi relatada em apenas 
20% do total de entrevistados, metade praticaram a auto prescrição.   Projetos de educação 
nutricional ainda são necessários para que hábitos alimentares adequados venham melhorar cada 
vez mais a performance e a qualidade da atividade realizada.         
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A batata-doce branca é a mais consumida pela população, contudo outras variedades podem ser 
mais interessantes nutricionalmente para consumo humano. Viabilizar o consumo desses 
alimentos, tanto in natura como minimamente processados, é de suma importância para a 
valorização e ampliação do cultivo das diferentes variedades de batatas-doces. Determinar a 
composição centesimal, compostos fenólicos, antocianinas e carotenoides das farinhas de batatas-
doces branca, alaranjada e roxa.  As batatas-doces foram processadas para obtenção das farinhas 
cruas (farinha branca crua - FBC; farinha alaranjada crua - FAC; farinha roxa crua - FRC) e farinhas 
cozidas (farinha branca cozida - FBCO; farinha alaranjada cozida - FACO; farinha roxa cozida - 
FRCO), nas quais foram determinados os teores de proteínas, lipídios, umidade, cinzas e fibras 
(AOAC, 1995), sendo os carboidratos calculados por diferença. Para as análises de antocianinas, 
carotenoides e compostos fenólicos utilizou-se um extrato hidroetanólico e métodos 
espectrofotométricos validados. A composição centesimal mostrou pouca variação entre as 
farinhas. FAC e FRC mostraram maiores teores de lipídios, enquanto FAC e FACO apresentaram 
maior concentração de fibras. Antocianinas predominaram nas farinhas roxas, com teores 
superiores à batata-doce roxa fresca. Carotenoides destacaram-se na FAC, comparada à FACO e a 
batata-doce alaranjada fresca. Fenólicos totais foram superiores na batata-doce roxa, sendo que 
as batatas-doces roxa e alaranjada frescas apresentaram valores superiores que suas farinhas. A 
batata-doce branca não se mostrou fonte significativa de compostos fenólicos, carotenoides e 
antocianinas.  Como esperado, as batatas-doces alaranjada e roxa, bem como suas farinhas 
mostraram maiores teores de carotenoides, antocianinas e compostos fenólicos totais. Percebe-se 
que o processamento (cocção, secagem e moagem) extraiu de forma mais eficaz antocianinas e 
carotenóides. Contudo, para fenólicos totais, a versão fresca das batatas alaranjada e roxa 
mostraram maiores teores, possivelmente devido à instabilidade térmica desses compostos que 
foram parcialmente destruídos no processamento. As batatas-doces roxa e alaranjada apresentam 
valor nutricional superior à batata-doce branca, no que diz respeito aos componentes analisados. 
Além disso, o processamento térmico pode ser um aliado na extração de tais componentes, 
porém, quando aplicado em excesso pode destruir carotenoides, antocianinas e compostos 
fenólicos.         
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A espécie vegetal Euterpe oleracea Mart, popularmente conhecida como Açaízeiro ou açaí, é uma 
planta natural da região amazônica. O açaí tem recebido muita atenção nos últimos anos, devido 
aos benefícios à saúde associado ao seu alto valor nutritivo e potencial terapêutico. As 
propriedades farmacológicas associadas ao açaí estão relacionadas com a sua atividade 
antiproliferativa, anti-inflamatória, antioxidante e efeitos cardioprotetores. O açaí vem ganhando 
novos mercados desde a década de 90, principalmente por aquelas pessoas que estão em busca 
de uma alimentação saudável. A forma mais comum para o consumo do açaí é a preparação "açaí 
na tigela" que consiste na polpa congelada normalmente batida com xarope de guaraná acrescida 
outros ingredientes. O "açaí na tigela" é encontrado principalmente em quiosques e lanchonetes 
voltados para a venda de alimentos rápidos. Apesar de todos os benefícios do açaí, deve ser 
levado em consideração que o "açaí na tigela" é um alimento manipulado e desta maneira, é 
necessária a adoção de boas práticas de manipulação para reduzir o potencial de contaminação 
microbiológica do produto.  Diante desse contexto este trabalho teve como finalidade avaliar a 
qualidade microbiológica da preparação "açaí na tigela" fornecida em uma cidade do Oeste 
Paulista. Foram realizadas a análise de 20 anostras de açaí na tigela por meio da determinação de 
bolores e leveduras, aeróbios mesófilos e identificação de Salmonella.  Os resultados deste 
trabalho demonstraram que cerca de 25% das amostras foram consideradas inadequadas para a 
quantidade de aeróbios mesófilos e 35% para presença de bolores e leveduras. Nenhuma das 
amostras foi positiva para presença de Salmonella sp.  A finalidade de se detectar bactérias 
aeróbias, bolores e leveduras é avaliar de uma maneira geral o grau de contaminação e as 
condições higiênicas daquele alimento.  Destacamos a importância de se investigar e avaliar as 
condições encontradas nos alimentos prontos para o consumo uma vez que há relativamente 
poucos estudos relacionado com a qualidade microbiológica deste alimento e falhas nas condições 
higiênico-sanitárias podem representar um risco potencial à saúde dos consumidores.         

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
774 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Nutrição    

 
 

PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PACIENTE 

 
DANIELLI CRISTINA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA ISABEL BETOONI SACCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA JULIA DE LIMA BASSO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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Os efeitos colaterais associados ao trato gastrointestinal provenientes da quimioterapia faz com 
que a perda de peso seja uma complicação frequente no paciente oncológico. Assim, a fim de 
amenizar estes efeitos, prevenir uma desnutrição grave e melhorar o bem-estar físico e 
emocional, o conhecimento do grau e prevalência das alterações nutricionais através de sua 
aplicação, pode orientar a implantação de protocolos de assistência nessa área, antecipando 
respostas e buscando melhores soluções. Analisar o perfil nutricional através da avaliação 
subjetiva global produzida pelo paciente em uma instituição de tratamento oncológico no interior 
do estado de São Paulo. Foram avaliados 48 pacientes com câncer em tratamento quimioterápico 
ambulatorial em um hospital no interior do estado de São Paulo através do questionário 
denominado "Avaliação Nutricional Produzida pelo Paciente - ANSG-PPP". Os dados foram 
submetidos à análise estatística descritiva e apresentados em tabelas na forma de frequência 
absoluta e percentual.  A ANSG-PPP revelou que 62,5% dos pacientes estão bem nutridos. Sobre a 
mudança de peso em relação a 6 meses, a perda de peso percentual foi maior que 10% em 33,3% 
dos pacientes em tratamento quimioterápico. A capacidade funcional dos pacientes em 
tratamento quimioterápico foi reduzida apenas em 29,2% deles.  Pacientes em tratamento 
ambulatorial, como neste estudo, apresentam melhores condições nutricionais que pacientes 
internados, provavelmente devido a fatores psicológicos, capacidade funcional, evolução da 
doença e outros associados. A perda de peso maior que 10% observada nos 6 meses anteriores ao 
diagnóstico, é considerada um fator de risco para a sobrevida destes pacientes. Correlacionando a 
capacidade funcional com a perda de peso apresentado, vê-se que embora frequente a perda de 
peso, a capacidade funcional não foi reduzida nesta população, sugerindo que a mesma esteja 
diretamente associada com o percentual de perda de peso apresentado pelo paciente.  A perda de 
peso está diretamente associada com baixa ingestão alimentar, sendo, portanto, de grande 
importância a identificação de risco nutricional bem como a intervenção precoce nestes pacientes. 
Sugere-se que pacientes ambulatoriais em tratamento quimioterápico, com perda de peso menor 
que 10% em seis meses, tendem a não ter redução da capacidade funcional, consequentemente 
possuem melhora na qualidade de vida.          
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Euterpe oleracea Mart. é uma palmeira comumente conhecido por originar o fruto açaí. O Brasil é 
o maior produtor, consumidor e exportador desse produto. O açaí tem despertado a atenção dos 
estudiosos por ser considerado um alimento funcional, por apresentar benefícios nutricionais e ser 
uma promessa terapêutica O consumo da fruta normalmente não ocorre na forma in natura. A 
partir dos frutos do açaizeiro é extraído o vinho ou a polpa e o consumo é realizado na forma de 
bebidas e preparações alimentares. Entretanto, no sul e sudeste normalmente é consumido como 
alimento energético, sendo preparado da polpa congelada normalmente adicionado de frutas e 
cereais na forma de "açaí na tigela". O grande risco no consumo do "açaí na tigela" se deve a sua 
grande manipulação deste a sua colheita até a produção da polpa, além das condições higiênico-
sanitárias dos equipamentos, ambiente de processamento e dos manipuladores que favorecem a 
presença de uma alta carga microbiana e podem resultar em doenças transmitidas por 
alimentos.  Diante desse contexto este trabalho teve como finalidade avaliar a qualidade 
microbiológica da preparação "açaí na tigela" fornecida em uma cidade do Oeste Paulista. Foram 
coletadas 20 amostras e realizadas análises quanto à presença de coliformes totais e fecais e 
bolores e leveduras.  Os resultados deste trabalho demonstraram que cerca de 35% das amostras 
foram consideradas inadequadas para a quantidade bolores e leveduras. Cerca de 7 amostras 
apresentaram valores mínimos para presença de coliformes totais e nenhumas das amostras 
foram positivas para presença de coliforme termotolerante e Escherichia coli Os microrganismos 
indicadores são comumente utilizados para avaliar as condições higiênicas de alimentos; sua 
presença evidencia relação com o histórico da amostra. A presença de coliformes totais esta 
relacionada a práticas inadequadas de sanitização e processamento, ou mesmo à sua 
recontaminação, dos alimentos após esses procedimentos. Destacamos a importância de se 
investigar e avaliar as condições encontradas nos alimentos prontos para o consumo vez que há 
relativamente poucos estudos relacionado com a qualidade microbiológica deste alimento e falhas 
nas condições higiênico-sanitárias pode representar um risco potencial à saúde dos 
consumidores.         
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A prevalência da obesidade vem aumentando expressivamente no mundo, tanto em países 
desenvolvidos, como em desenvolvimento, fato que tem levado a Organização Mundial da Saúde 
a qualifica-la como epidêmica (CAMPOS; LEITE; ALMEIDA, 2007). A obesidade tem sido 
responsável, pelo aumento da mortalidade e morbidade com implicações significativas no 
indivíduo, na família e na comunidade (AMARAL; PEREIRA, 2008). Definida como o acúmulo 
excessivo de gordura no organismo, sendo considerada uma doença crônica, inter-relacionada 
direta ou indiretamente, com algumas outras situações patológicas como doenças 
cardiovasculares, osteomusculares e neoplásicas (CABRERA; JACOB FILHO, 2001). Por outro lado, 
tem sido observada na literatura uma significativa redução na prevalência da Desnutrição 
Energético-Proteica em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil, porém, a Desnutrição ainda 
se configura como importante problema saúde pública (SAWAYA, 2006). A dieta deve ser 
suficiente para manter, repor e fazer uma reserva nutricional adequada para o organismo e para 
tanto, deve ser elaborada e acompanhada por um profissional nutricionista (OLIVEIRA; TORRES; 
VIEIRA, 2008). O trabalho visa buscar soluções futuras para os maiores problemas nutricionais 
verificados através da análise dos dados obtidos nas ações extensivas de nutrição. O trabalho tem 
o objetivo de verificar a saúde nutricional dos indivíduos atendidos nos Programa Mutirão da 
Saúde e Cidadania no 1º semestre do ano de 2016. O projeto de extensão está cadastrado na 
Coordenadoria de Ações Extensivas Gerais da UNOESTE, sob o número 03979/2016, com o nome 
Educação e Avaliação Nutricional como Instrumento de Informação e Promoção à Saúde dos 
Participantes do Programa Mutirão da Saúde e Cidadania. É desenvolvido sem custos adicionais ou 
órgão de fomento. O grupo analisado foi composto por 206 indivíduos, sendo 130 do sexo 
masculino e 76 do sexo feminino, abrangendo uma faixa etária a partir de 12 anos de idade que 
compareceram e se interessaram pela avaliação feita pelo curso de Nutrição nos Mutirões da 
Saúde e Cidadania no 1º semestre de 2016 em bairros da cidade de Presidente Prudente e cidades 
da região. Foram coletados nome, idade, sexo, peso e altura e em seguida foram calculados pelos 
alunos do curso de Nutrição o peso ideal, Índice de Massa Corpórea (IMC) pela fórmula: massa 
corporal(kg)/estatura(m)² e inserida a classificação nutricional de cada pessoa. Cada indivíduo 
atendido recebeu uma orientação nutricional.            
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KEROLAYNE MONIQUE DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRENDA CAROLINE DOMINICAL ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLY APARECIDA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUANA THIEMI YAGUINUMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE NOVAIS SANCHES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LIGIA LALA BRIGATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA GONÇALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA CAMPOS LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ISABELLE BUENO LAMAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

STHEFANY REGIANI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BÉRTA LÚCIA BONFIM MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JAILINE GASPARI DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BEATRIZ DE OLIVEIRA MAZETTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BRUNA OTTOBONI TAVARES ROCHA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA ESPINDOLA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA DOS REIS MORENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BARBARA APARECIDA DA SILVA COSTACURTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A urbanização e modernização foram responsáveis pelo processo de transição nutricional, pelo qual o 
mundo está passando, caracterizado pela redução da subnutrição e aumento da prevalência de excesso de 
peso e obesidade. As mudanças de padrões alimentares e do estilo de vida, substituindo alimentos 
tradicionais como: cereais, raízes e tubérculos; por alimentos industrializados ricos em açúcares e gorduras; 
bem como diminuição de atividade física, tem contribuído para essas alterações. Essas mudanças foram 
responsáveis por desencadear o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como doenças 
cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial. Analisar o perfil alimentar da população de Presidente 
Prudente Este projeto encontra-se aprovado pela PROEXT/REITORIA, e foi desenvolvido no período de 
01/06 a 30/06 de 2016 pelos alunos do 5º termo do Curso de Nutrição que estavam matriculados na 
matéria de Dietoterapia I. Após ser capacitado para a atividade, cada aluno aplicou o teste desenvolvido e 
validado pelo Ministério da Saúde, "Como está sua Alimentação" em 10 indivíduos, independente de sexo, 
com idade superior a 18 anos. O teste permite avaliar de forma simples, a qualidade da alimentação do 
entrevistado e é formado por 18 questões de múltipla escolha, contendo pontuações variando de 0 a 3. A 
somatória dos pontos revelou a qualidade da alimentação, sendo classificada de forma adequada, aceitável 
ou inadequada. Os indivíduos participantes foram escolhidos aleatoriamente de forma não probabilística 
em vias públicas na cidade de Presidente Prudente, sem distinções sobre sua cidade de origem. Depois de 
abordados, foram esclarecidos referentes à pesquisa e os que concordaram em participar, assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido e em seguida responderam ao teste aplicado pelos alunos. Ao 
final da abordagem, o aluno somou os pontos do teste, apresentando o resultado final ao pesquisado e 
orientou-o na promoção de uma alimentação e estilo de vida saudáveis. Caso algum entrevistado quisesse 
receber uma dieta individualizada, foi encaminhado à Clínica de Nutrição da UNOESTE. 
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ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA GESTANTES, LACTANTES E PARTURIENTES DA CLÍNICA DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUIZA GARCIA BEZERRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIANA LANZIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA PENA BUCHALLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LÍVIA BOTTER ZARPELÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ÉRIKA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KHATRINE LORENA SCAPIN LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LORRAINE APARECIDA BIAZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA FABIANO ROZEN DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA PELEGRINO DERROIDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

STELLA SCHIAVÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOÃO VICTOR PARDINI PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARA FUZETTO FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A fase de gestação e lactação compreende um período de vulnerabilidade para a mãe, por conta 
das várias transformações em seu corpo, e para o bebê, em razão do seu crescimento e 
desenvolvimento. Essas modificações são evidentes em todos os sistemas do organismo o que 
exige uma maior ingesta de nutrientes (principalmente qualitativamente). Justifica-se o apreço 
deste trabalho, uma vez que a competência nutricional no pré e pós-natal é ponderável e 
indispensável para a assistência à gestante, parturiente e lactante. Proporcionar aos acadêmicos 
do Curso de Nutrição da UNOESTE, a oportunidade de orientar mulheres que se encontram no 
período gravídico-puerperal, com o intuito de promover a alimentação saudável. Desenvolver 
atividades de orientações que visam promoção de alimentação saudável aplicáveis às gestantes, 
parturientes e lactantes; Promover educação alimentar e nutricional visando o incentivo, o apoio e 
a proteção ao aleitamento materno; Incentivar os alunos a apresentarem propostas de 
intervenção nutricional; Capacitar os alunos a desenvolverem atividades de orientação nutricional 
à população-alvo; Treinar alunos a desenvolver ações educativas de alimentação e nutrição de 
forma a atuarem como facilitadores do processo de educação em saúde. O projeto foi 
desenvolvido pelos alunos do 7º termo do Curso de Nutrição em estágio em Nutrição Clínica no 
Hospital Regional de Presidente Prudente. Os alunos orientaram gestantes, parturientes e 
lactantes (supervisionadas por um dos professores responsáveis pelo projeto) na Clínica de 
Ginecologia e Obstetrícia. Os recursos utilizados foram folders elaborados pelos próprios 
acadêmicos, corrigidos pelo supervisor. Quando foi necessário acompanhamento individual, a 
paciente recebeu encaminhamento à Clínica de Nutrição da UNOESTE.            
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ALEITAMENTO MATERNO NA INFÂNCIA E OBESIDADE NA FASE ESCOLAR 
 

KARINA MURICI IGARASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RACHEL CARNEIRO ZANFOLIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Nos últimos 30 anos houve um aumento significante de obesidade no público infantil e 
adolescente em ambos os sexos e em todas as classes econômicas, sendo considerada 
atualmente, como um dos principais desafios de saúde pública do século XXI. Dentre os fatores 
mais importantes que promovem o aumento de peso e obesidade, estão: o alto consumo de 
produtos com poucos nutrientes; consumo rotineiro de bebidas açucaradas; atividade física 
insuficiente e o desmame precoce. Estudos sugerem que o aleitamento materno pode atuar como 
fator protetor contra obesidade na infância e adolescência. observa-se que o aumento da 
obesidade na fase escolar é uma estimativa preocupante e um indicador de qualidade de saúde, 
pois reflete da magnitude do impacto das doenças crônicas não transmissíveis nesses indivíduos 
no futuro. Considerando a dificuldade do tratamento da obesidade em crianças e adolescentes e o 
alto índice de insucessos, torna-se fundamental a identificação de estratégias efetivas na sua 
prevenção, destacando-se o aleitamento materno. Este estudo propõe a hipótese de que as 
crianças amamentadas de forma exclusiva por mais tempo possuiriam valores mais baixos nos 
indicadores antropométricos de obesidade, tendo em vista o fator protetor do leite materno no 
desenvolvimento de sobrepeso e obesidade.  Associar o aleitamento materno na infância e o risco 
de sobrepeso e obesidade em crianças na idade escolar de uma instituição de ensino privado em 
um município do interior do estado de São Paulo.  Serão avaliados crianças na idade escolar de 
uma instituição de ensino privado em um município do interior do estado de São Paulo. A amostra 
é composta por 50 escolares de 11 a 12 anos, onde será aplicado um questionário destinado aos 
pais das crianças com perguntas referentes à gravidez da mãe, amamentação e introdução 
alimentar. Após será colhido peso e altura dos escolares, para que se possa estimar o índice de 
massa corporal (IMC). Os dados quantitativos serão analisados por meio da estatística simples e 
descritiva e os valores serão apresentados em media +/- de desvio padrão e valores percentuais. 
Os resultados serão apresentados por meio de tabelas, gráficos e figuras. Após realização da 
análise estatística, os resultados serão comparados com outras pesquisas da área.Para a análise 
qualitativa, os dados serão agrupados, sintetizados e utilizados em discussão comparativa com 
literatura.            
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ANEMIA FERROPRIVA ASSOCIADA A ERRO ALIMENTAR EM IDOSOS INTERNADOS 
TEMPORARIAMENTE EM UMA CLINICA MÉDICA DE UM HOSPITAL REGIONAL DO INTERIOR 

PAULISTA 
 

STELLA SCHIAVÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELA PELEGRINO DERROIDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Apesar do relevante progresso econômico e científico nas últimas décadas, em 2001 a anemia 
ferropriva acometeu aproximadamente 48% da população mundial, no qual os idosos foram os 
mais afetados. Este tipo de anemia, muitas vezes não diagnosticado, pode estar associado a 
doenças de base como deficiências nutricionais, doenças crônicas (principalmente renais), 
inflamações, além de causas desconhecidas. Com o avançar da idade, a prevalência aumenta em 
até 20%, tornando-se um fator de risco para várias complicações de saúde, como insuficiência 
coronária e cerebrovascular; debilidade cognitiva e dependência funcional; complicações 
iatrogênicas; quedas e fraturas ósseas, maior tempo de internação e morte. Além de estar 
relacionada a algumas doenças neurológicas, afeta diretamente a qualidade de vida devido aos 
sintomas associados, como fadiga, dispneia e dificuldade em desenvolver atividades diárias, 
reduzindo o desempenho físico e consequentemente, a qualidade de vida, aumentando a 
morbimortalidade em idosos. Diante desse contexto, é de fundamental importância realizar este 
trabalho para poder avaliar as causas da anemia ferropriva relacionada à alimentação e intervir 
com orientações dietéticas caso haja necessidade. Associar anemia ferropriva a erro alimentar em 
idosos, verificando sua prevalência, investigando as causas e detectando pacientes em risco de 
desenvolver anemia ferropriva. Pesquisa de campo quali-quantitativa com característica 
transversal, de natureza descritiva onde serão avaliados hemogramas e consumo alimentar 
através do questionário de frequência de consumo alimentar de 100 idosos (= 60 anos) internados 
temporariamente na clínica médica de um hospital regional do interior paulista, no período de 
fevereiro a abril de 2016. Será utilizada a estatística descritiva para um entendimento inicial, e 
exploratório dos dados coletados. Serão utilizadas técnicas em que o objetivo é determinar as 
possíveis causas e pacientes em risco de desenvolver anemia ferropriva, tais como: testes de 
hipóteses (Teste t, Teste de qui-quadrado, Teste de Mann-Whitney, Teste de Kruskal-Wallis, Teste 
de Friedman), Medidas de Associação e Correlação, Estudos de Prevalência, Análise de Variâncias 
(ANOVA), Análise Multivariada (Análise Fatorial, Análise de Correspondência) e Análise de 
Sobrevivência. Para a definição das técnicas dentre as análises estatísticas dever-se-á observar as 
suposições e critérios intrínsecos.        Não se aplicou     
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ASPECTOS NUTRICIONAIS, ANTROPOMÉTRICOS E COMPORTAMENTAIS DE ESTUDANTES DE 
NUTRIÇÃO QUE CONSOMEM BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 
HELOISA ALVES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BÉRTA LÚCIA BONFIM MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

WILSON ROMERO NAKAGAKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Ao ingressar na universidade o estudante enfrenta muitas mudanças no hábito de vida que podem 
conduzi-lo a alterar o seu tipo de alimentação e adquirir vícios por meio de drogas lícitas ou 
ilícitas. Estas alterações pessoais e comportamentais podem surgir em decorrência do 
distanciamento da casa dos pais, da influência de novas amizades, da intensa rotina acadêmica, da 
necessidade de ser aceito por um determinado grupo e do estresse emocional. Neste contexto, 
alguns universitários podem optar por uma alimentação inadequada e pelo consumo de bebidas 
alcoólicas, o que poderá acarretar danos a sua saúde em longo prazo. Deste modo, estudo 
fornecerá dados para se identificar possíveis comprometimentos de saúde e de comportamento 
relacionados ao consumo de álcool e de uma dieta alimentar deficiente, prevenindo riscos 
orgânicos, psicológicos ou sociais e auxiliando na melhora da qualidade de vida do estudante.  O 
objetivo será analisar os hábitos alimentares e o perfil nutricional e comportamental associado ao 
consumo mínimo de bebida alcoólica (pelo menos uma vez por mês) de universitários do curso de 
Nutrição da UNOESTE. Neste trabalho serão avaliados 50 universitários, de ambos os sexos, 
matriculados no curso de Nutrição da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Serão incluídos 
somente alunos que consomem bebida alcoólica pelo uma vez por mês com idade entre 18 e 30 
anos. Será realizada anamnese para se investigar a presença de doenças e coletar informações 
sociodemográficas. Posteriormente, os participantes serão submetidos à avaliação de seus índices 
antropométricos (peso, altura, circunferência da cintura e índice de massa corporal) e também 
responderão a dois questionários de autopreenchimento, sendo um relacionado ao consumo de 
álcool (AUDIT) e o outro à frequência de consumo alimentar (QFA). Cada questionário será 
analisado individualmente através de estatística descritiva com a finalidade de caracterizar o 
grupo estudado. Para as análises de correlação entre os dois questionários serão utilizados ou o 
teste de Pearson ou de Spearman de acordo com o resultado do teste de normalidade. O nível de 
significância utilizado será de 5%.            
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA FIBRA DA LARANJA SOBRE PARÂMETROS GLICÊMICOS E LIPIDÊMICOS 
EM RATOS EUTRÓFICOS E OBESOS 

 
FILIPE LOPES SAKAMOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIA KEIKO YAMAGUCHI FARIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SABRINA ALVES LENQUISTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O avanço da prevalência da obesidade e suas comorbidades têm estimulado a busca de alimentos 
fonte de compostos que possam combater e/ou amenizar os danos causados por esses processos 
patológicos. A laranja é uma fruta muito consumida em sua forma in natura ou suco e possui 
elevado valor nutricional, contando com altos níveis de vitaminas e minerais, além de fibras. A 
fração da casca da laranja é a mais rica em fibras, especialmente pectina, e, muitas vezes, essa 
fração é descartada. A pectina é associada à melhora do perfil lipídico e controle da glicemia, 
agindo na prevenção de diabetes e doenças cardiovasculares.  O objetivo deste trabalho é avaliar 
os efeitos do consumo de uma farinha da casca de laranja na prevenção da obesidade, melhora de 
perfil lipídico, glicemia e resistência à insulina em modelo animal de obesidade induzida por 
dieta.  Para tanto, 24 ratos machos Wistar, pesando aproximadamente 200g, serão divididos em 4 
grupos (n=6) e alimentados com dieta padrão ou hipercalórica e hiperlipidica palatável (HF). Os 
grupos serão: Controle padrão (CP) - dieta controle (Supralab®) por 8 semanas; Hiperlipídico (HF) - 
dieta controle hipercalórica e hiperlipídica (HF) por 8 semanas; Controle suplementado (CS) - dieta 
controle padrão (CP) + 2,5% de farinha de laranja por 8 semanas; Hiperlipídica suplementada (HFS) 
- dieta hiperlipídica (HF) + 2,5% de farinha de laranja por 8 semanas. Serão avaliados: consumo de 
dieta e ganho de peso, perfil lipídico (TG, Colesterol, HDL-C, LDL-C) e glicemia, por meio de kits 
enzimáticos, e resistência à insulina e tolerância à glicose, por Teste Intraperitoneal de Tolerância 
à Insulina (ITT) e Teste Intraperitoneal de Tolerância à Glicose (GTT), respectivamente. Os 
resultados serão apresentados como média ± DP. Será utilizado o teste de Student's, com 
significância de 0,5, para analisar as diferenças entre os grupos controle e suplementados. O 
presente projeto de pesquisa foi submetido e encontra-se em trâmite de aprovação pela comissão 
de ética em utilização animal (CEUA) da UNOESTE.            
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AVALIAÇÃO DO FITNESS AMBIENTAL EM MICRO-ORGANISMOS POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS 
ISOLADOS EM UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE UM HOSPITAL DE ENSINO 

 
MARILDA MOREIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BÁRBARA DAYENE LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA HIROMI MORITA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA NICOLETE PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARCUS VINICIUS PIMENTA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A alimentação está presente em todas as fases da vida, sendo de extrema importância para a 
saúde do indivíduo. Para isto, requisitos nutricionais e higiênico sanitários são imprescindíveis. 
Uma das possíveis causas de infecção hospitalar é o consumo de alimentos contaminados, sendo 
assim, fornecer alimentos seguros é essencial aos serviços de nutrição hospitalares. Das doenças 
transmitidas por alimentos, as de origem bacteriana são apontadas como o problema de saúde 
pública mais abrangente do mundo, destacando as causadas por Staphylococcus aureus, bactéria 
encontrada principalmente nas fossas nasais, boca e pele da população humana. Neste contexto, a 
contaminação de alimentos, manipuladores e utensílios é um importante elo entre alimento, 
pacientes e doenças transmitidas por alimentos. A disseminação destas bactérias não é conhecida 
num hospital de ensino em Presidente Prudente, SP e faz se necessário o estudo para entender o 
fitness ambiental em local potencialmente adverso.  Analisar a similaridade genética e a 
capacidade ou aptidão (Fitness ambiental) de S. aureus em diferentes ambientes do serviço de 
nutrição de um hospital universitário.  Serão coletadas, em dois diferentes períodos, amostras em 
três áreas do serviço de nutrição (produção geral, lactário e preparo de nutrição enteral) de 
manipuladores, equipamentos e bancadas para proceder as provas de identificação de 
Staphylococcus aureus, verificação da capacidade de sobrevivência em situações adversas, 
avaliação do perfil de resistência a antimicrobianos e detecção do gene mecA. Será realizada a 
avaliação da similaridade genética desses isolados através da utilização de marcadores 
moleculares RAPD, caracterizando assim, possíveis focos de contaminação dos alimentos para 
finalmente se propor medidas de controle de disseminação de micro-organismos, garantindo 
segurança alimentar aos usuários do hospital em estudo e consequentemente da população da 
região.       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE.      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
785 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Nutrição    

 
 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E EFEITOS DA TERAPIA NUTRICIONAL ORAL EM PACIENTES RENAIS 
CRÔNICOS EM TRATAMENTO DIALÍTICO  

 
GABRIELA FABIANO ROZEN DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LÍVIA BOTTER ZARPELÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A doença renal crônica (DRC) tem sido considerada problema de saúde pública em todo o mundo. 
Em geral, a DRC progride ate´ que seja necessário o tratamento dialítico ou o transplante renal, 
sendo que a hemodiálise o tratamento mais utilizado na atualidade. Apesar dos benefícios da 
hemodiálise, que permitem prolongar a vida dos pacientes com DRC, as condições impostas pela 
doença e pelo próprio tratamento dialítico resultam em uma série de alterações orgânicas, com 
complicações agudas e crônicas, e nutricionais. A avaliação nutricional é essencial para prevenir, 
diagnosticar e tratar a má nutrição, bem como fornecer o suporte para a prescrição dietética. Nos 
últimos anos, diferentes abordagens no suporte nutricional têm sido utilizadas para promover 
uma alimentação capaz de corrigir déficits observados em pacientes com DRC: orientação 
dietética, suplementos orais e nutrição enteral, uma vez que o estado nutricional destes pacientes 
possui impacto na expectativa e qualidade de vida. Assim, identificou-se a necessidade de apontar 
os principais benefícios da avaliação nutricional como ferramenta de detecção precoce para as 
alterações causadas pela DRC, seguida de uma intervenção nutricional oral, a fim de amenizar os 
sintomas ocasionados pelo tratamento, prevenir uma desnutrição grave e melhorar o bem-estar 
físico e emocional do paciente.  Analisar a avaliação nutricional após a intervenção com terapia 
nutricional oral em pacientes renais crônicos de uma unidade de hemodiálise no interior do 
estado de São Paulo.  Trata-se de um estudo de caráter longitudinal com 100 pacientes de um 
serviço de hemodiálise em um hospital no interior de São Paulo. Serão considerados participantes 
deste estudo aqueles com idade maior a 18 anos, de ambos os sexos. Como instrumento de 
medida utilizará a versão em português do questionário de avaliação nutricional subjetiva 
Malnutrition Inflammation Score - MIS. Após avaliação nutricional através do questionário 
proposto e identificação dos pacientes com desnutrição, será realizada intervenção nutricional 
com suplementação oral específica para tais pacientes, 3 vezes na semana, durante as seções de 
diálise e será mantida por 1 mês. Após serão comparadas as avaliações nutricionais antes e após a 
suplementação, onde serão realizadas avaliações de concordância, análises de regressão e 
tendência, comparações entre proporções, médias e medianas, conforme a natureza dos 
dados.            
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS DE DUAS INSTITUIÇÕES DE LONGA 
PERMANÊNCIA DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
MAYARA OLIVEIRA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VERÔNICA CASTRO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O envelhecimento tem sido alvo de vários estudos dentro do cenário mundial, que tem como 
processo normal à diminuição da capacidade funcional dos diversos órgãos e tecidos com maior 
susceptibilidade às perdas nutricionais. Nos últimos anos, diferentes abordagens na detecção 
precoce do risco nutricional têm sido utilizadas para promover uma intervenção nutricional 
imediata e capaz de corrigir déficits observados em idosos. A MAN - Mini Avaliação Nutricional é 
considerada como uma ferramenta de fácil uso, simples, rápida, confiável e permite que o risco de 
desnutrição em pacientes com idade maior ou igual a 60 anos, seja identificado antes mesmo que 
as alterações clínicas se manifestem. Observa-se que o aumento do envelhecimento populacional 
é uma estimativa preocupante e um indicador de qualidade de saúde, pois reflete da magnitude 
do impacto das doenças crônicas não transmissíveis nos indivíduos de uma população. Acredita-se 
que a população idosa, de uma forma geral, está cercada de deficiências nutricionais que muitas 
vezes passam despercebidas pela equipe de saúde. Reconhecer o perfil nutricional de idosos de 
instituições de longa permanência poderá permitir a análise dos riscos de comorbidades graves a 
esta população, e intervir de maneira significativa para redução destes agravos, como prevê as 
políticas públicas e programas em saúde. Traçar o perfil nutricional de idosos em instituições de 
longa permanência de uma cidade do interior do estado de São Paulo.  A população desse estudo 
será composta por 50 indivíduos com idade acima de 60 anos de duas instituições de longa 
permanência. Os dados serão coletados por meio de entrevista direta, com aplicação do 
questionário semi-estruturado da Mini Avaliação Nutricional - MAN. Os critérios de inclusão serão: 
idosos que apresentarem condições cognitivas e de entendimento para responder os 
questionários e que concordarem voluntariamente em participar da pesquisa. Os idosos serão 
abordados aleatoriamente, em diferentes dias e horários, conforme acordo com a instituição, 
onde responderão ao questionário da MAN e será colhido o peso e altura conforme método 
preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Os dados quantitativos serão analisados por 
meio da estatística simples e descritiva e os valores serão apresentados em media +/- de desvio 
padrão e valores percentuais. Será aplicado também métodos estatísticos específicos, 
identificando a intensidade e a direção da correlação entre as variáveis.            
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EROSÃO CULTURAL ALIMENTAR: A REALIDADE DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ASPECTOS 
NUTRICIONAIS EM ASSENTAMENTOS DO MUNICIPIO DE MARTINÓPOLIS- SP 

 
MÁRCIA CARVALHO JANINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDILENE MAYUMI MURASHITA TAKENAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAÍRA RODRIGUES ULIANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O estudo justifica- se pelas questões que envolvem o meio ambiente no Pontal do Paranapanema, 
sendo uma delas a instalação de muitos assentamentos rurais nessa região. Os estudos 
interdisciplinares proporcionam avanços científicos significativos na compreensão dessas questões 
ambientais, atendendo assim essa demanda da região. A região do Pontal do Paranapanema 
possui a maior concentração de assentamentos do país, com 112 unidades, segundo a Fundação 
ITESP ( Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva", 2013), sendo 109 
pertencentes a UGRHI 22. A finalidade do presente projeto de pesquisa é identificar os resíduos 
sólidos gerados e os impactos acarretados nos assentamentos do município de Martinópolis/SP, a 
partir de novos hábitos de consumo adquiridos com a erosão cultural alimentar, bem como sua 
interferência nutricional. O desenvolvimento desta pesquisa será realizado em conformidade com 
padrões éticos, de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, com cadastro 
e aprovação junto a Coordenadoria Central de Pesquisa da Unoeste, passando pelo Comitê 
Assessor de Pesquisa (CAPI) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Geral: identificar os 
resíduos sólidos gerados e os impactos acarretados nos assentamentos do município de 
Martinópolis/SP, a partir de novos hábitos de consumo adquiridos com a Erosão Cultural 
Alimentar, bem como sua interferência nutricional. Específicos: Abordar os aspectos relacionados 
aos resíduos sólidos e seus impactos; Caracterizar o processo de Erosão Cultural Alimentar nos 
assentamentos de Martinópolis/SP; Conferir as formas de gerenciamento dos resíduos sólidos 
gerados nesses assentamentos; Verificar se a saúde da população é afetada pela atual gestão dos 
resíduos sólidos; Investigar aspectos nutricionais das práticas alimentares dessa população e a 
existência de doenças crônicas correlacionadas; Propor um manual de orientação nutricional que 
resgate a cultura alimentar, favoreça hábitos saudáveis e diminua a geração de resíduos 
sólidos. Adotaremos o método hipotético- dedutivo. Trata- se de um estudo exploratório- 
descritivo, com abordagem qualitativa. Utilizaremos a observação direta participante, para 
recolher e registrar fatos da realidade. Os dados serão coletados através de entrevistas 
estruturadas, com questões abertas e fechadas. Os agricultores que aceitarem participar da 
pesquisa assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com prévia explicação do 
objetivo da pesquisa.            
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FARINHA DA CASCA DE LARANJA: UMA OPÇÃO DE APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O 
RESÍDUO INDUSTRIAL DA LARANJA 

 
HELEN ALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARLA MAYUMI CASSIANO ISHII - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SABRINA ALVES LENQUISTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O interesse da indústria de alimentos e farmacêutica por compostos que apresentem 
propriedades funcionais e sejam economicamente viáveis é crescente nos últimos anos. As novas 
diretrizes alimentares mundiais e exigências do mercado consumidor têm sinalizado a importância 
do desenvolvimento de tecnologias que possibilitem o reaproveitamento de resíduos, que sejam 
ambientalmente seguros e garantam a qualidade dos produtos. Inúmeras pesquisas tem se 
desenvolvido para melhorar a aplicação dos resíduos agroindustriais. A laranja é uma fruta muito 
utilizada para produção de suco e com elevado valor nutricional, que gera subprodutos durante o 
seu processamento, como os óleos essenciais, farelo de polpa cítrica e outros produtos com 
diferentes aplicações nas indústrias de tintas, cosméticos e de ração animal. Assim, o objetivo 
deste trabalho será realizar a obtenção da farinha da casca de laranja (Citrus sinensis L. Osbeck) e 
investigar sua composição química, características físico-químicas e valor nutricional. Serão 
realizadas as análises de composição centesimal, determinação de pectina e compostos fenólicos, 
além do teor de carotenóides, vitamina C e acidez titulável. Também serão determinados os 
índices de absorção de água, solubilidade e volume de intumescimento da farinha da casca de 
laranja. Todos os resultados serão apresentados como média ± desvio-padrão.             
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM ESCOLARES DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DE 
SÃO PAULO 

 
CAROLINA PENA BUCHALLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ÉRIKA RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BIANCA DEPIERI BALMANT - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
No Brasil vem ocorrendo uma progressão da transição nutricional, caracterizada pela redução na 
prevalência da desnutrição e aumento do sobrepeso e obesidade. A obesidade é um problema que 
vem crescendo na infância, chegando a atingir entre 25 a 30% da população infantil nos países 
ricos. A vida sedentária hoje é um dos principais vilões para a obesidade juntamente com a 
inadequada alimentação, quando a criança está obesa ela tende a ficar mais sedentária ainda, 
devido às limitações que ela acaba tendo. Neste contexto, observa-se que o aumento da 
obesidade em escolares é uma estimativa preocupante e um indicador de qualidade de saúde, 
pois reflete da magnitude do impacto das doenças crônicas não transmissíveis nesses indivíduos 
no futuro. Acredita-se que os escolares, de uma forma geral, estão cercados de hábitos 
alimentares inadequados que muitas vezes passam despercebidos ou são estimulados pelos pais 
e/ou escola. Reconhecer o perfil nutricional destes escolares poderá permitir a análise dos riscos 
de comorbidades a esta população, e intervir de maneira significativa para redução destes 
agravos.  Determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade em estudantes do 5º ano de escolas 
particulares de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Serão avaliados 60 escolares do 5º 
ano de ensino, de ambos os sexos e com faixa etária de 11 a 12 anos, de duas instituições de 
ensino particular de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Para coleta dos dados, será 
aplicado um questionário destinado a identificação da escola elaborado pelos autores desta 
pesquisa, com perguntas referentes ao número de alunos matriculados, presença ou não de 
cantina, tipo de alimentos vendidos, presença ou não de nutricionista, e o tipo de refeição e 
distribuição de refeição servida. Será aplicado também, um questionário de frequência alimentar 
composto por questões de hábitos alimentares. Nas duas escolas de pesquisa, todos os alunos do 
5º ano de ensino que tenham autorização do responsável para realização da pesquisa, 
responderão ao questionário de frequência alimentar e será colhido o peso e altura conforme 
método preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Os dados sofrerão testes estatísticos 
onde serão realizadas avaliações de concordância, análises de regressão e tendência, 
comparações entre proporções, médias e medianas, conforme a natureza dos dados.             
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RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL COM A QUALIDADE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO 

 
MARIANA LANZIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUIZA GARCIA BEZERRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA APARECIDA MARTINS VIANA - INSTITUTO DE METABOLISMO E NUTRIÇÃO 

SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Vários fatores podem levar à doença renal crônica (DRC) e sabe-se que uma vez instalada ela 
eventualmente leva a uma lesão de todos os componentes do rim, comprometendo intensamente 
a qualidade de vida do paciente. A DRC traz consigo uma série de questões que marcam a vida do 
indivíduo, sendo comuns as manifestações psíquicas, acarretando alterações na interação social e 
desequilíbrios psicológicos, não somente do paciente como também da família que o acompanha. 
Os sintomas precoces da doença renal são importantes para o caso clínico, e devido a sua 
distinção necessita de cuidados nutricionais específicos. A avaliação da qualidade de vida dos 
portadores de doenças crônicas, bem como a avaliação nutricional, tem sido alvo de grande 
atenção, pois a percepção de melhora ou piora dos doentes crônicos pode auxiliar no tratamento 
da doença. Existe uma preocupação em identificar o quanto a condição crônica interfere na 
realização das atividades da vida diária, na percepção de bem-estar individual e principalmente na 
alimentação.  Relacionar o estado nutricional com a qualidade vida de pessoas com DRC em 
tratamento hemodialítico. Avaliar o estado nutricional Analisar a qualidade de vida segundo o 
questionário SF-36; Verificar se há relação do estado nutricional do paciente em tratamento 
dialítico com a qualidade de vida. Será realizado estudo observacional e transversal no centro de 
hemodiálise do Hospital Regional de Presidente Prudente com 50 pacientes em tratamento 
hemodialítico de qualquer idade e sexo. Os pesquisadores aplicarão questionários de Frequência 
de Consumo Alimentar e Qualidade de vida. Para a análise dos dados será criado um banco de 
dados. Para análise de normalidade dos dados será utilizado teste de Shapiro Wilk, já para análises 
de correlação será utilizado teste de Pearson ou Spearman de acordo com a normalidade dos 
dados. O nível de significância utilizado será de 5%. O software utilizado será BioEstat, versão 
5.0.       Não se aplica.     
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TERAPIAS COMPLEMENTARES E ALTERNATIVAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER 
 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
VANESSA VIEIRA MALAGUTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O câncer é atualmente um problema de saúde pública e isso determina a grandeza do dano à 
sociedade. O número de pacientes que utilizam a medicina não convencional vem crescendo a 
cada dia e isso aumenta a necessidade de se realizar pesquisas sobre o tema que avaliem os riscos 
ou benefícios destes métodos, pois não há conhecimento adequado por parte dos profissionais de 
saúde e pacientes quanto ao mecanismo de ação, eficácia e segurança dessas terapias. Analisar a 
prevalência do uso de medicina não convencional pelos pacientes portadores de câncer atendidos 
em centros de quimioterapia, a fim de incentivar os profissionais pela busca de informações que 
possam prestar esclarecimentos a respeito dos benefícios e efeitos adversos do uso dessas 
terapias não convencionais, e melhorar a comunicação entre profissionais da saúde e 
pacientes. Estudo qualiquantitativo, observacional, transversal, prospectivo, descritivo, realizado 
na cidade de Presidente Prudente (SP), nos setores de Oncologia do Hospital Regional, e no Centro 
Paulista de Oncologia.       Não se aplica     
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A INICIATIVA DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NUTRICIONAL PARA IDOSOS: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
PRISCILA LIMA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AMANDA TIEMI FIDELIS TANAKA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAIANE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PAULA FURINI BRISOLLA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A importância da alimentação no processo do envelhecimento tem sido conhecida através de 
vários estudos, demonstrando ligação entre a dieta assumida pelo individuo e a manifestação de 
doenças crônicas não transmissíveis. Quando identificada irregularidade na alimentação ou 
diagnostico nutricional alterado, um dos planos de intervenção desenvolvidos é a educação 
nutricional, que trata de comportamentos alimentares e sua correlação com as doenças. A 
educação nutricional é um recurso que dá embasamento para a aprendizagem e autonomia do 
individuo em relação aos seus próprios hábitos de vida. Este dispositivo pode ser desenvolvido sob 
a perspectiva problematizadora ou participativa, estimulando a transformação do educando, o 
qual passa a ser o sujeito de sua conduta alimentar. Relatar as percepções da equipe de residência 
multiprofissional em saúde do idoso a respeito do desenvolvimento da educação nutricional em 
uma academia de um Centro de Referencia do Idoso (CRI) de uma cidade do interior 
paulista.    Esta experiência nos proporcionou melhor entendimento sobre abordagem de grupos 
de maneira prática e rápida, estreitando os laços com a população de forma a não criar barreiras 
hierárquicas entre a equipe de saúde e o usuário. Defendemos que é possível discutir com a 
população assuntos do cotidiano sem perder a cientificidade. A ação resultou em maior 
participação do grupo, esclarecendo dúvidas e questionando novas formas de tornar a 
alimentação parte da garantia de funcionalidade dos idosos.     Foram realizados quatro encontros 
semanais com idosos cadastrados em uma academia de saúde de um CRI em uma cidade do 
interior paulista, onde as atividades aconteciam pela manhã e no início da tarde. As reuniões com 
os idosos portaram curta duração, entre cinco a dez minutos, e foram efetuadas no espaço onde 
aconteciam as atividades físicas em parceria com o fisioterapeuta do local. A temática dos 
encontros retratou sobre alimentação, de maneira participativa, em conformidade com o 
cotidiano da população em destaque e segundo a sua demanda. Em observação ao perfil dessa 
comunidade, os assuntos ministrados foram sobre alimentação na prática de exercícios físicos, 
hipertensão, leitura de rótulos, além de mitos e verdades sobre alimentação. Durante os diálogos, 
as residentes em enfermagem, fisioterapia e farmácia permaneciam no local, observando a reação 
do grupo em relação à proposta escolhida e atendendo às demandas que iam surgindo.    
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DETECÇÃO DE POSSÍVEIS INTERAÇÕES ENTRE FÁRMACO-NUTRIENTE EM UMA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA PELO FARMACÊUTICO E NUTRICIONISTA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
NAYARA APARECIDA MAIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA SATO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Interação entre fármaco e nutrientes é uma constante na evolução de doentes hospitalizados, 
sobretudo em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Devido ao quadro clínico grave, recebem tanto 
alimentação quanto medicamentos por meio de sondas. A consequência dessa prática é o risco de 
potenciais interações fármaco-nutriente. Estudos sugerem que a prevalência seja de 31,25% a 
54,5%. Estas podem ocorrer durante a administração do medicamento e alimento, processo 
digestivo ou na distribuição e eliminação do fármaco.  Relatar a experiência do farmacêutico e 
nutricionista na detecção de possíveis interações entre fármaco-nutriente em uma UTI.     As 
interações fármaco-nutrição podem interferir na qualidade e no custo efetividade da assistência 
prestada, para tanto é essencial que a equipe tenha conhecimento sobre essas interações e 
estabeleça programas para evitá-las, permitindo otimizar a terapêutica e aumentar a segurança e 
efetividade do tratamento.     Dentre as atividades realizadas pela farmacêutica e nutricionista na 
UTI, muitas são realizadas em conjunto. Uma delas é garantir a eficácia tanto do tratamento 
medicamentoso quanto da terapia nutricional. Sendo assim, durante o acompanhamento clínico 
dos pacientes, observamos na prescrição médica os medicamentos que estão sendo administrados 
por sonda, o tipo de dieta e a forma de administração. Através disso realizamos uma análise, 
detectamos as possíveis interações e propomos intervenções com intuito de minimizar as 
consequências. Levando em conta os medicamentos que são muito utilizados na UTI, citamos as 
principais interações que identificamos como, a Lactulose, que ao se misturar com a nutrição, 
altera a absorção dos nutrientes, sendo a conduta tomada evitar a administração de quantidades 
elevadas do fármaco. A Varfarina, que pode interagir com a vitamina K da nutrição sendo indicado 
interromper a nutrição 1 hora antes e depois da administração. A Carbamazepina, que há 
diminuição da absorção e o fármaco pode aderir à sonda, onde indicamos interromper a nutrição 
1 hora antes e 2 horas depois da administração, e por fim, a Fenitoína, que apresenta alteração da 
solubilidade do fármaco, também sendo indicado interromper a nutrição 1 hora antes e 2 horas 
depois da administração. Com base no trabalho multiprofissional e através de intervenções 
propostas, podemos garantir uma redução nos eventos negativos, garantindo uma maior 
segurança e qualidade no tratamento do paciente.     
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ORIENTAÇÃO DE ALTA HOSPITALAR DE DOENTES CRÔNICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

LUCIANA SATO DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NAYARA APARECIDA MAIOLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A elaboração da orientação de alta individualizada realizada por equipe multiprofissional faz se 
necessária, pois direcionam os cuidados e metas terapêuticas, permitindo eficácia na utilização 
dos recursos de saúde, melhora na qualidade do cuidado, no comportamento individual e da 
coletividade, determinando um estilo de vida que produz mais saúde.  Relatar a experiência no 
processo de orientação de alta hospitalar individualizado de pacientes com doenças crônicas 
realizada por profissionais nutricionista e farmacêutica integrantes da Residência Multiprofissional 
em Terapia Intensiva, na Clínica Médica Geral de um hospital de grande porte do oeste 
paulista.     Acreditamos que o planejamento da orientação de alta hospitalar farmacêutica e 
nutricional individualizadas, bem como seus relatos possa ser um instrumento fundamental na 
qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas, pois favorece a inclusão dos mesmos em 
sua terapêutica e configura-se como apoio a continuação de seu tratamento.     O planejamento da 
orientação da alta hospitalar de pacientes com doenças crônicas foi realizado em três etapas: 
inicialmente no acolhimento à beira leito se faziam entrevistas com questões abertas aos 
pacientes e/ou seus familiares. Na segunda etapa conhecendo possíveis fragilidades da 
terapêutica empregada e dificuldades no autocuidado, aconteciam discussões multiprofissionais e 
eram organizadas as orientações de alta hospitalar nutricional e farmacêutica de modo 
individualizado. Na terceira etapa os pacientes em alta hospitalar recebiam a orientação da alta 
hospitalar nutricional e farmacêutica individualizada por escrito e acontecia o esclarecimento da 
mesma, com explicação sobre a importância da adesão ao tratamento com apoio profissional ao 
paciente e/ou familiares. Em ultimo momento acontecia à realização da contra referência, onde 
condutas multiprofissionais eram relatadas e entregues ao paciente e/ou familiar na alta 
hospitalar facilitando a continuidade terapêutica por profissionais de diferentes instituições de 
saúde que prosseguem ao tratamento.     
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PERFIL NUTRICIONAL DO IDOSO E SUA RELAÇÃO COM DOENÇAS CRÔNICAS: UM RELATO DE 
EXPERIENCIA 

 
PRISCILA LIMA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLYS TRISTÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O crescimento da população idosa do Brasil é uma das mais importantes mudanças demográficas 
que o país vem experimentando desde o início do século devido a vários fatores como a 
diminuição da mortalidade, aumento da expectativa de vida e diminuição da fecundidade. A 
transição epidemiológica aparece em conjunto com as transformações demográficas englobando 
alterações básicas: substituição das doenças agudas por doenças crônicas e a alteração da 
ocorrência de mortalidade para aumento da morbidade. As mudanças surgem acompanhadas de 
um processo de transição nutricional caracterizados pela diminuição da desnutrição e aumento do 
excesso de peso, ambos os estados levam à predominância do desvio nutricional sobre a eutrofia. 
Neste contexto, o efeito da alimentação inadequada, tanto pelo déficit de nutrientes, como 
excessos, repercute no seu estado nutricional e no aparecimento de comorbidades em maior ou 
menor grau. Relatar a experiência da avaliação nutricional em idosos e suas principais 
comorbidades.    Esta experiência nos proporcionou melhor aprimoramento da pratica clinica em 
nutrição, e uma melhor observância e correlação da realidade com o que os estudos apontam a 
respeito do tema propriamente dito.      Os participantes foram idosos inscritos em uma academia 
de saúde de um Centro de Referencia do Idoso em uma cidade do interior paulista. O diagnóstico 
nutricional foi realizado através de parâmetros antropométricos e avaliação clínica, que incluíram 
aferição de peso, altura, circunferência do braço e panturrilha, dobra cutânea tricipital e calculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC). Observou-se que metade da população avaliada se encontra 
eutrófica. Corroborando com a literatura, o excesso de peso foi maior que a desnutrição, no 
entanto, ambos apresentam comorbidades associadas ao estado nutricional, sendo elas 
hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes. As alterações observadas podem ser decorrentes de 
diversos fatores, como a mudança no estilo de vida da população, envolvendo fatores econômicos 
e sociais, onde o individuo, com a atualidade, tem maiores opções e acesso aos alimentos, muitas 
vezes industrializados; bem como alterações fisiológicas naturais do processo de envelhecimento, 
como diminuição da percepção do paladar, o que leva ao aumento do uso de sódio e gorduras.    
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PLANO DE ORIENTAÇÃO ALIMENTAR E PREVENÇÃO À OBESIDADE INFANTIL: A AÇÃO DOS ALUNOS 
DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAIO FELIPE LOPES LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
BRUNA DALLACQUA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANA PAULA CORREIA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho relata a experiência de uma atividade pedagógica desenvolvida junto aos alunos do 
Curso de Nutrição da UNOESTE, na disciplina Psicologia Aplicada. Foi proposto aos alunos a 
elaboração de um Plano de Orientação Alimentar e Prevenção à Obesidade Infantil direcionado 
aos alunos do ensino fundamental O objetivo da proposta foi elaboração de um Plano de 
Orientação e Prevenção à obesidade infantil    O diferencial foi estratégia lúdica, propiciando a 
efetivação através de um Projeto de Extensão desenvolvido pela docente da Universidade junto 
aos alunos do curso de nutrição, quando as atividades propostas no Plano de Prevenção a 
Obesidade Infantil serão desenvolvidas junto aos alunos do segundo ano do ensino fundamental 
de uma escola do município de Presidente Prudente/SP.      Houve destaque em uma das 
propostas, cuja proposta foi desenvolver a peça teatral do lobo mau, realizando adaptações, 
abordando alimentação saudável. Como estratégia de checagem de aprendizagem o grupo 
elaborou o Jogo dos Alimentos, formado por uma trilha evolutiva que objetiva a identificação de 
comportamentos saudáveis na alimentação.     
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RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO DA NUTRIÇÃO EM UM GRUPO HIPERDIA DE UMA 
ESTRAEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 

 
ANA LUCIA MALHEIROS DE ARRUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITÓRIA MARQUES DE SÁ SANVEZZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTOFFER DA SILVA SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAYLA SAYURI SUZUKI CALDERON - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SAPUCAIA FERREIRA ESTEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O Hiperdia é um programa do governo federal pelo qual permite cadastrar e acompanhar 
portadores de Hipertensão Arterial e/ou Diabetes Mellitus atendidos na rede ambulatorial do SUS 
(Sistema Único de Saúde), enviando dados ao Cartão Nacional de Saúde. Este programa permite 
orientar gestores públicos na adoção de estratégias de intervenção, além de conhecer o perfil 
epidemiológico da hipertensão e do diabetes na população local, permitindo gerar informação 
para aquisição, dispensação e distribuição de medicamentos de forma regular e sistemática aos 
pacientes cadastrados. O objetivo da atividade foi participar do Hiperdia realizando uma palestra e 
descrever a percepção sobre o perfil nutricional observado.    É possível concluir que a população 
observada segue o mesmo perfil da população hipertensa do Brasil, pelo qual a obesidade, quando 
presente, torna-se um fator agravante no tratamento. A educação em saúde faz-se necessária no 
acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis para conscientização e melhora na 
qualidade de vida dos pacientes     A ESF (Estratégia Saúde da Família) possui sete grupos para 
reuniões do Hiperdia. Essas reuniões são realizadas semanalmente com grupos distintos, pelo qual 
são apresentadas palestras por profissionais da saúde, visando melhora da qualidade de vida. 
Quando se finda um ciclo e todos os grupos passam pelos mesmos temas das palestras, uma nova 
série se inicia. Além de assistirem as palestras, os participantes são submetidos a procedimentos 
como aferição do peso, pressão arterial e glicemia capilar, no qual esses dados são anotados no 
Cartão Nacional de Saúde e informados ao programa Hiperdia. No dia em que foi observado, o 
palestrante era nutricionista e o assunto abordado referia-se à quantidade de açúcar, sódio e 
gordura contidos nos alimentos industrializados. Estavam presentes 26 participantes, hipertensos, 
com média de idade de 62 anos; o qual 69% eram mulheres. Do total de pacientes, 
aproximadamente, ¼ apresentaram pressão arterial acima de 140x80 e IMC elevado. Alguns 
integrantes do grupo demonstraram interesse sobre o assunto abordado e relataram terem 
mudado seus hábitos alimentares após a descoberta da doença. Outros se mostraram surpresos 
pela quantidade de açúcar contida em um pacote de biscoito recheado. Nesta reunião, 
percebemos que a quantidade de pessoas que entendem e modificam hábitos alimentares é 
equivalente àquelas que não entendem ou não acreditam que a alimentação saudável é 
importante no tratamento.    
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ALTERAÇÕES NUTRICIONAIS ASSOCIADAS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM PACIENTES 
COM CÂNCER  

 
MAISA COUTINHO MARCHIORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Pacientes com câncer em tratamento quimioterápico apresentam efeitos colaterais que 
alteram alimentação e absorção de nutrientes, comprometendo o estado nutricional, causando 
interrupção do tratamento. O objetivo desse estudo foi de avaliar o impacto do tratamento 
quimioterápico no estado nutricional de pacientes oncológicos. A metodologia constou de 
questionário despadronizado, avaliação do Índice de Massa Corpórea (IMC) e busca ao prontuário 
do paciente. Para análise de distribuição dos dados foi utilizado teste Kolmogorov Smirnov, para 
análises correlação foi aplicado teste de Spearman com nível de significância de 5%. Os tipos de 
câncer que apresentaram maior perda de peso foram os tumores de laringe, estômago, leucemias, 
intestino, pulmão e mama, respectivamente. Os efeitos colaterais que tiveram relação com as 
alterações do estado nutricional foram alteração do apetite, disfagia e enterite. Conclui-se que a 
perda de peso é uma alteração frequente nesses pacientes, contribuindo para um mal prognóstico 
e queda na qualidade de vida.  
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ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR E DA QUALIDADE DE VIDA DE DOCENTES DE UMA 
UNIVERSIDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
FABIANA CRISTINA GONÇALVES DE FLMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINE PILOTO KUHN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA CRISTINA GENARO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este estudo teve como objetivo avaliar o consumo alimentar de 21 professores de nutrição de 
uma universidade do interior do oeste paulista, e relacionar com sua qualidade de vida. Foram 
utilizados o Questionário de Frequência de Consumo Alimentar e a versão brasileira do 
Questionário de Qualidade de Vida SF-36. Os dados foram submetidos à análise estatística 
descritiva e apresentados em tabelas na forma de frequência absoluta e percentual. Utilizou-se o 
coeficiente de correlação de postos de Spearman pela quantidade de informações obtidas. As 
análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS 21.0, sendo considerado como 
estatisticamente significante quando a probabilidade for menor ou igual a 0,05 (p-valor < 0,05). Os 
resultados apontaram baixo consumo de leite e derivados, leguminosas, cereais integrais, frutas, 
legumes, verduras, com uma ingestão de carne vermelha excessiva e o consumo de alimentos 
industrializados superior ao esperado em conjunto com a falta de atividade física regular.   Não 
consta. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LANCHES NATURAIS COMERCIALIZADOS EM CANTINAS DE UMA 
UNIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP 

 
TELMA REGINATO MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANGELICA VIANA - UNOESTE 
JÉSSICA ESPÍNDOLA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade sanitária de lanches naturais comercializados 
em cantinas de uma universidade de Presidente Prudente - SP. Foram analisados lanches naturais 
de 7 estabelecimentos, durante 3 semanas consecutivas, totalizando 21 amostras. Em cada analise 
foi realizada a contagem de bactérias mesófilas aeróbias, bolores e leveduras, estafilococos 
coagulase positiva, coliformes totais e termotolerantes e Salmonella spp (presença ou ausência). 
Quatro estabelecimentos apresentaram Salmonella spp. em 25 gramas de lanche, três 
estabelecimentos com contagens elevadas de bolores e leveduras e todos apresentaram 
contagens elevadas de mesófilos aeróbios. Cinco estabelecimentos apresentaram número mais 
provável de coliformes termotolerantes acima do máximo estabelecido na legislação, sendo que 
um dos estabelecimentos apresentou confirmação de E. coli. Conclui-se que estes produtos 
carecem de um cuidado especial quanto à forma de manipulação desses alimentos, sendo 
necessária a utilização de boas práticas de higiene na manipulação e armazenamento desses 
produtos.   CPDI – Unoeste. 

 


